
 گذشته سال 41 در ایران  گرفتگی برق آمار

 

 لطمات بروز به منجر که شوند می حادثه قربانی کارگر میلیون ها ده جهان در ساله همه دارید استحضار که همانگونه

 مختلفی عواقب است ممکن که است حوادث این جمله از گرفتگی برق گردد. می ایشان به زیادی روحی و جسمی

 باشد. داشته بدنبال خارجی سوختگی و داخلی سوختگی ˛ قلبی ایست از ناشی مرگ نظیر

 

هنوز هم به خاطر عدم رعایت مسایل ایمنی شاهد از دست دادن عزیزانمان خواهیم بود و این در حالی است که در 

ی یا آمریکایی و ... که به صورت اصولی و فقط توسط متخصصین برقی، فعالیت های برقی خود را کشورهای اروپای

 انجام می دهند این آمار به مراتب پایین تر است.

 

 برق مقابل در ایمنی نکات دقیق رعایت لزوم ˛گرفتگی برق به مربوط حوادث زمینه در باال نسبتا آمار به توجه با

 است. حیاتی امری ایمنی سطح ارتقای جهت در ایمنی جدید های شیوه از گیری بهره و افراد آموزش و گرفتگی

 

دارد امااا متاساافانه   08در دهااه  باارق گرفتگاای نشااان از رونااد صااعودی    در کشااور آمااار ارا ااه شااده  

 ناااادارد. وجااااود ایاااان آمااااار برنامااااه مشااااخش و آمااااوزش مناساااابی باااارای کاااااه      

 
 



 
 

د اینچنین آمار باالیی هستیم. از جمله موارد مهم در مرگ و میر ناشی از برق عوامل متعددی وجود دارد که ما شاه

گرفتگی می توان به عدم حفاظت مناسب تجهیزات و تاسیسات برقی، عدم رعایت اصول ایمنی، استفاده غیر مجاز از 

 برق، سرقت سیم و کابل برق و همچنین انجام امور برقی توسط مردم عادی اشاره کرد.

 

 که دادند دست از را خود جان 08 سال در گرفتگی برق اثر در نفر 058 کشور قانونی پزشکی سازمان آمار براساس

 کشته 444 با تهران است. شده مواجه درصدی 4.1 رشد با شدگان کشته آمار ˛00 سال در کشته 085 آمار به نسبت

 است. بوده 08 درسال کشور گرفتگی برق تلفات در استان ترین حادثه پر

 

نفر به علت برق گرفتگی در کشور جان  004( ش  هزار و 4888تا  4801) حد فاصل سال هاییادآور می شود در 

 خود را از دست دادند.
 


